Luleå Simsällskap söker en breddansvarig
Luleå Simsällskap (LSS) bildades 1937. Föreningens verksamhet består idag av simskolor,
teknik-, tränings- och tävlingsgrupper samt mastersverksamhet vilket även inkluderar en
relativt stor PARA verksamhet. Föreningen bedriver idag sin verksamhet på Pontusbadet och
Gammelstads simhall i enlighet med Svenska simlinjen. Inom kort kommer en ny simhall
byggas i Luleå vilket kommer ge föreningen bra förutsättning att bedriva och utveckla
simidrotten i kommunen.
Vi söker dig som
 Är en positiv, handlingskraftig och resultatinriktad person som vill vara med och utveckla
föreningens verksamhet.
 Du har lätt för att kommunicera både i tal och skrift med barn, föräldrar och kollegor.
 Som person har du förmåga att inspirera och entusiasmera både vuxna och
barn/ungdomar.
 Har relevant utbildning alternativt är villig att skaffa dig den inom en nära framtid.
 Är intresserad av verksamhetsutveckling då föreningens målsättning är att bygga upp sin
verksamhet
Arbetsuppgifter
 Som breddansvarig har du till uppgift att utveckla, planera och följa upp den
verksamhet du ansvarar för tillsammans med övriga tränare.
Breddverksamheten omfattar:
o Simskolor för barn.
o Crawlkurser för barn/ungdomar.
o Crawlkurser för vuxna.
o Simskolor för vuxna.
o Mastersverksamhet
 Du säkerställer att föreningens tränare inom breddverksamheten får det stöd de
behöver.
 Som breddansvarig har du ett huvudansvar för några av föreningens grupper där du
själv håller i ett antal pass per vecka.
 Du genomför tränarmöten i breddkommittén i syfte att samordna och utveckla
verksamheten men deltar även på möten där du deltar som främste representant för
föreningens breddverksamhet.
 I tjänsten ingår administrativt arbete där du kommer ha huvudansvar för delar av
föreningens kanslifunktion. Du deltager på styrelsemöten.
Vi erbjuder
Vi utvecklar vår verksamhet och söker därför en breddansvarig, en utvecklande tjänst i en
förening med goda förutsättningar för tillväxt i både bredd och tävlingsverksamhet.
Stöttning och utbildning kommer erbjudas för att nå både dina och föreningens mål.
Tjänsten ger dig stor frihet men också ett stort ansvar att utveckla vår verksamhet.
Boende kommer föreningen förmedla om behov föreligger.

Dina kvalifikationer
 Du har idrotts- och simrelaterad utbildning via Svenska Simförbundets eller
motsvarande. Utbildad Simlinjeinstruktör 2-8 år alt. 7-13år är meriterande.
 Du har erfarenhet som simtränare/ledare och har framförallt jobbat med simskolor
och yngre träningsgrupper.
 Du har god administrativ förmåga, du har god datorvana, och det är en fördel om du
har erfarenhet av administrativt stödsystem.
Varaktighet, arbetstid
Tjänsten är 50-100% efter överenskommelse. Arbetstiderna är oregelbundna – dagtid,
kvällar och helger och planeras i samråd med övriga i föreningen.
Vi praktiserar 6 månaders provanställning.
Ansökan
Ansökan, bestående av CV och personligt brev samt eventuella löneanspråk mejlas till
lss.hemsida@gmail.com. Löpande urval kommer göras. Upplysningar om tjänsten lämnas av
Mattias Alman, 070-2664343.

